KARTA INFORMACYJNA
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A 21-010 Łęczna
Znak: KTD. 7121

Zatwierdzenie organizacji ruchu

Komórka organizacyjna: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Kategoria: Zarządzanie ruchem na drogach publicznych

Wymagane
dokumenty:

1. wniosek o zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu;
2. projekt organizacji ruchu – co najmniej 2 egzemplarze, zawierający:
 plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub
dróg, których dotyczy,
 plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach
skala 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający parametry geometrii drogi
i lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków
drogowych, urządzeń sygnalizacji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie
lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
 opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze,
a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi
w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień, przy
robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać
zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po
zrealizowaniu etapu robót,
 program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku
projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
 zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku
projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz
w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub
zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy,
 przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin
wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej
stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania
robót na drodze,
 nazwisko i podpis projektanta;
3. opinie:
 komendanta powiatowego Policji – w przypadku projektu obejmującego
drogę powiatową,
 odpowiedniego zarządu drogi, powiatowej lub gminnej, jeżeli nie jest on
jednostką składającą projekt,
 organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej
objazdem w przypadkach gdy organizacja ruchu dotyczy skrzyżowania
(skrzyżowań) dróg o różnych organach zarządzających ruchem i gdy drogi
lub planowane ograniczenia w ruchu spowodują konieczność prowadzenia
objazdów drogami różnych kategorii,
 zarządów dróg powiatowych lub gminnych, gdy zamknięcie drogi
lub planowane ograniczenia w ruchu spowodują konieczność prowadzenia
objazdów drogami różnych kategorii.

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego
zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian
organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający
ruchem może dopuścić wprowadzenie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu
uproszczonego zawierającego:
1. opis techniczny zawierający charakterystykę robót,
2. powtarzalny schemat umieszczania na drodze znaków drogowych i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu,
3. sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub
wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze, w szczególności
dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

Opłata:

Za zatwierdzenie projektu organizacji ruchu (stałej/czasowej) nie pobiera się opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów: pokój nr 116;

nr tel. 81) 5315244

Termin załatwienia sprawy:
na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej
zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu
miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania.

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy: Anna Nastaj.
Tryb odwoławczy: brak.
Podstawa prawna:
1.
2.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

Uwagi i dodatkowe
informacje

Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:
1. dołączenia do projektu:
 profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
 danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu,
z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury
rodzajowej;
2. złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.
Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:
1. zarząd drogi,
2. organ zarządzający ruchem,
3. inwestor lub jednostka, o której mowa w § 11 pkt 1-6 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) –
tj. kolejowe jednostki organizacyjne, jednostki realizujące roboty na drodze,
przedsiębiorcy prowadzący obiekty mające charakter usługowy/stacje
paliw, restauracje, stacje radiowe, organizacje turystyczne, jednostki do
których prowadzą wyjazdy pojazdów uprzywilejowanych,
4. osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w pkt 1-3.

